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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย์ รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก การตั้งค่าการบันทึก MP3 ที่ใช้โหมดนี้เพื่อตั้ง

ค่าบันทึก MP3ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้ (ดู
ต่อไปนี้ ตารางส าหรับภาพรวมของไอคอน
การตั้งค่า) : 
- ลบไฟล์ 
- ตั้งวันที ่
- ตั้งเวลา 
- เลือกอัตราบิต 
- การบันทึกตั้งค่าการอย่างต่อเนื่อง  
- ตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า 
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   การตั้งค่าการบันทึก MP3 

 

การตั้งค่าการบันทึก MP3 ที่ใช้โหมดนี้เพื่อตั้งค่าบันทึก MP3 ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้ (ดูต่อไปนี้ ตาราง
ส าหรับภาพรวมของไอคอนการตั้งค่า) : 

-- ลบไฟล์ 

-- ตั้งวันที ่

-- ตั้งเวลา 

-- เลือกอัตราบิต 

-- การบันทึกตั้งค่าการอย่างต่อเนื่อง  

-- ตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า 

 

ภาพรวมของการตั้งค่าไอคอน 

ตารางที่ ๗.๒ รายละเอียดของไอคอนส าหรับการน าทางหน้าจอชุด 

Icon Icon name Function of icon 

 
Next (displayed at 
lower left of set-
up screen) 

(แสดงที่ด้านล่างซ้าย
ของการตั้งค่า บน
หน้าจอ) 

ไปที่หน้าจอการตั้งค่าต่อไป ไอคอนนี้จะปรากฏยังที่ 
ด้านบนซ้ายของหน้าจอการตั้งค่าเพ่ือระบุว่าอ่ืน ๆ 
โหมดสามารถเลือกได้ในเวลาใด ๆ โดยการกดปุ่มเปลี่ยน 
ปุ่มโหมด (1) 

 
Select เลือกค่าถัดไปมีการเปลี่ยนแปลง 
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Down ลดค่าหรือเลือกค่าหรือแฟ้มอ่ืน 

 
Up เพ่ิมค่าหรือเลือกค่าหรือแฟ้มอ่ืน 

 
Date ระบุว่าวันที่หน้าจอตั้งค่าจะถูกเลือก 

 
Time แสดงให้เห็นว่าเวลาที่หน้าจอตั้งค่าจะถูกเลือก 

 
Bit rate บ่งชี้ว่าอัตราบิตที่หน้าจอตั้งค่าจะถูกเลือก 

 
      Microphone 

       recording 

หน่วยจะบันทึกถ้าหนึ่งหรือมากกว่าไมโครโฟน
มอบหมาย Pick - up สัญญาณหรือถ้าสัญญาณที่เป็น
ปัจจุบันในภายนอก อินพุต 

 
      Continuous    

       recording 

หน่วยจะบันทึกการอย่างต่อเนื่อง 

 

 
Confirm  

delete  

ยืนยันไฟล์ที่ถูกลบ 

 

Delete file อย่างถาวรลบเลือกไฟล์ 

 

Cancel  

delete 

ยกเลิกค าสั่งลบไฟล์ 

 
   Recordto card ตั้งค่าการบันทึกเพ่ือให้แฟ้มจะถูกบันทึกไว้ใน 

SD card ข้อมูลจะยังคงถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ า
ภายในระหว่างบัตรการแลกเปลี่ยนที่อธิบายไว้ในส่วน 
๗.๔.๓ 
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Record to  

memory 

ตั้งค่าการบันทึกเพ่ือให้แฟ้มจะถูกบันทึกไว้
ภายในหน่วยความจ า 

 
Hourglass การเตรียมการ์ด SD 

 
SD card  

status 

บัตรที่กระพริบ 2 Hz : บัตร initializing.Card 
กระพริบที่ 5 เฮิร์ตซ์ : เป็นทั้งบัตร : เต็มรูปแบบป้องกัน
การเขียนหรือเข้ากันไม่ได้ 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการ
บันทึก MP3   ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการบันทึก 
MP3 และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการ
บันทึก MP3 ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการบันทึก 
MP3 มาปรับใช้ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการ
บันทึก MP3 ที่ใช้โหมดนี้เพื่อตั้งค่าบันทึก MP3 ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้  

-- ลบไฟล์ 
-- ตั้งวันที ่
-- ตั้งเวลา 

-- เลือกอัตราบิต 

-- การบันทึกตั้งค่าการอย่างต่อเนื่อง  
-- ตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าการบันทึก MP3 มีไอคอนหลายตัวให้เรียนรู้ 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 


